
Prima man$ă a finalelor cupelor europene la handbal feminin

FRUMOASĂ COMPORTARE 
A ECHIPELOR NOASTRE

Reprezentantele noastre in finalele cupelor continentale de 
handbal feminin, formațiile ȘTIINȚA BACAU (CUPA CUPE
LOR) — la deplasare și CHIMISTUL BM. VILCEA (CUPA 
I.H.F.) — acasă, au avut o comportare deosebită In această 
primă manșă, reușind rezultate de excepție în fața puternice
lor lor adversare, KUBAN KRASNODAR și, respectiv, EGLE 
VILNIUS, evoluții care le-au apropiat de cîștigarea prețioase, 
lor trofee. Felicitînd cele două echipe, iată amănunte de la 
aceste jocuri.

CUPA CUPELOR-------------------- -- -------

KUBAN KRASNODAR — ȘTIINȚA BACĂU 25-25
In fața a 3 000 de spectatori, 

handbalistele de la Știința Ba
cău au susținut prima manșă 
a finalei Cupei Cupelor, e- 
voluind pe terenul puternicei 
formații sovietice Kuban Kras, 
nodar. Echipa băcăuană, pre
gătită de M. rintea și C. Pe- 
trea, a prestat un joc bun, 
reușjnd să termine la egali
tate: 25—25 (11—12). Meciul 
s-a desfășurat într-o notă de 
permanent echilibru, Luca, 
Butnărașu și Danilof înscriind 
goluri deosebit de spectacu
loase. in timp oe Ioana Vasilca 
a apărat cu exactitate. După 
o primă repriză în care gaz-

CUPA I. H. F. —

dele s-au distanțat la un sin
gur gol, în min. 34 fetele noas
tre obțin egalarea și se dis
tanțează imediat: 16—13 (min. 
36), 18—15 (min. 39), 20—17
(mim 41). Sovieticele reușesc 
să egaleze situația, dar repre
zentantele noastre conduc în 
continuare: 22—21 (min. 51), 
24—23 (min. 56) și 25—24 (min. 
58), după care Kuban mar
chează, in extremis, golul e- 
galizator. Așadar o compor
tare care deschide băcăuance- 
lor drumul spre cucerirea tro
feului pus în joc. Printre mar
catoare : Vîdrina 15, respectiv 
Antoneanu 12.

CHIMISTUL RM. VILCEA - EGLE VILNIUS 26-18
Nu încape nici o îndoială că 

prima manșă a „Cupei I.H.F." 
dintre Chimistul Rm. Vîlcea și 
Egle Vilnius (U.R.S.S. — deți
nătoarea trofeului) a impre
sionat prin dăruirea, prin ma
niera superbă în care handba
listele noastre au reușit să-și 
domine adversarele timp de 60 
de minute, oferind astfel în
treaga măsură a valorii 
dețin.

Chimistul a cîștigat cu 
(13—9), însă rezultatul 
„spune" prea puțin < 
ceea ce a fost pe ieren, dacă 
avem în vedere că handbalir 
■bele antrenate de Gheorghc 
Ionescu și loan Gherhard au 
condus de nu mai puțin de 24 
de ori pe tabela de scor.

Primul atac al handbaliste
lor vîlcene a coincis și cu cel 
dinții gol, Liliana Topea în- 
sariindu-1 într-o manieră care 
a ridicat tribunele în picioare 
(ea avea, de altfel, să evo
lueze foarte bine timp de 44

de minute, atît tirțip cit a fost 
ținută de... arbitri în teren, ea 
fiind descalificată în urma a

ce o

26—18
final 

despre
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Punct final in „Internaționalele" de gimnastică

DANIELA SILIVAȘ, SPECTACULOASE VICTORII
• Util test de verificare ți selecție în vederea 
apropiatelor campionate europene © Tripla 
campioană olimpică de anul trecut s-a impus 
net la individual și în finale pe aparate • 
Succese românești in toate probele masculine

PLOIEȘTI, 23 (prin telefon).
După reuniunea inaugurală, 
de vineri după-amiază, a Cam
pionatelor internaționale de 
gimnastică ale României, în
cheiată cu succesul net al lui 
Marius Gherman, cea de-a 
32-a ediție a acestei tradițio
nale întreceri a continuat, sîm
bătă și duminică, în Sala 
Sporturilor „Victoria", cu alte 
trei reuniuni, în cadrul căro
ra a fost, mai îintîi, desemna
tă — sîmbătă — cîștigătoarea 
la individual compus feminin, 
iar duminică, sub semnul ace
luiași mare interes — medalia- 
țil pe aparate, 
tîtea prilejuri 
nențiî loturilor 
zantative de a 
pania particlpanților de peste

Au fost tot a- 
pentru compo- 
noastre reipr > 
face, în com-

(Ccntinuare tn pag. a 4-a)

Ion GAVRILESCU

Lăcrămioara Lazăr le va depăși pe Miroslava Trainovskaia (nr.
11) fi Aușrela Miklușite, ?i va înscrie un nou gol pentru Chimistul 

Foto : Constantin PARASCHIVESCU — Rm. Vîlcea

hotare, o uitiUă și 
binevenită verifi
care a formei în 
preajma unor im
portante si dificile 
examene 
naționale, 
care. în cazul 
teior, trecută 
deplin succes, 
primul rând 
tripla campioană 
olimpică din 1988. 
Daniela Silivaș, si 
de revelația aces
tui început de se
zon competițional.
Cristina 
Ambele 
sîmbătă 
miază evoluții de 
excelent nivel, au 
manifestat o im
presionantă sigu
ranță in toate pro
bele, confirmând 
cu brio pozițiile 
de favorite ce li se 
acordau de o^tre buniii cunos
cători ai gimnasticii.

în ce-o privește pe Daniela 
Silivaș, care și-a înscris în 
palmares un nou titlu de câș
tigătoare a „internaționalelor" 
Ia individual compus, este de 
reținut că, de această dată.

tater- 
Verifi- 

fe- 
cu 
îm 
de

Bontaș. 
au avut 
după-a-

Un moment al „recitalului Silivaș" la bimi 
Foto: A. D. NEAGU

victoria ei a fost, parcă, mal 
autoritară și mai certă ca ari
cind. A debutat in concurs ca 
9,975 la sărituri, și a ținut a-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2—3)

ELOGII

FINALE ALE MARII COMPETIȚII
NAȚIONALE
CAMPIOANE - VOLEIBALISTELE DOLJENE

BUZIAȘ, 23 (prin telefon). 
Ultimele 4 partide ale turneu
lui final feminin al Dacladei 
de volei, programate sîmbătă 
în Sala „Victoria" din localita
te, au fost decisive pentru sta
bilirea ierarhiei finale, cîști- 
gătoare devenind echipa ju
dețului Dolj (și nu a județu
lui Vilcea cum, dinhr-o regre
tabilă eroare, a apărut in zia- 
tul de sîmbătă). în cursul di
mineții s-au întîlnit echipele 
neînvinse pînă atunci, care a- 
veau un mea mal puțin jucat 
față de restul participantelor t 
Dolj și Viloea. Voleibalistele 
doljene — cu sextetul de bază

al ex-campioanei Universita
tea C.F.R. Craiova: Mire'a 
Zamfir, Ioana Cotoranu. Lilia
na Popescu, Monica Șușman, 
Mirela Bojescu, Cristina Bu
tii! — au făcut un joc de ex- 
oepție, nelăsind adversarelor 
decât o vagă speranță în setul 
al treilea, după ce au condus 
cu 10—2 și 13—3, iar vîlcen- 
ceie au redus diferența prin- 
tr-o suită de T puncte. Scor: 
3—4 (4, 7, 13) pentru formația 
Doljului care devenea, astfel, 
principala favorită la titlu. 
Da Ia învinse, doar Lucretia 
Mire» a avu* o prestație 
bună...

După-amiază, jocurile ulti
mei runde aveau să clarifice 
situația echipelor în clasamen
tul final. Echipele județelor 
Argeș șl Constanța (ambele 
fără victorie pînă la acest ul
tim meci) și-au disputat locul 
5. Mai omogene și cu un ga
barit superior, argeșencele 
s-au Impus relativ ușor: 3—0 
(5. 9, 10). în penultima parti
dă a turneului, echipa lașului

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2—3)

în vederea

Sâptâmina aceasta, la Oradea

TURNEU INTERNATIONAL DE BASCHET
Tradiționalul turneu interna

țional de baschet masculin 
dotat cu „Cupa Federației", a- 
jans Ia ediția a 13-a, se va 
disputa săptămîna aceasta, de 
miercuri plnă vineri, ta Sala 
Sporturilor din Oradea. La 
întreceri ian parte reprezen
tativele Cehoslovaciei (perfor
manțe la campionatele euro
pene — locul 1 ta 1946; locul 1 
ta 1947, 1955, 1959, 1967, 1985; 
tacul 3 ta 1957, 1969. 1977,
1981), Greciei (deținătoarea 
titlului de campioană a Euro
pei, campioană balcanici fa

1979 și 1986), R.D. Germane și 
României.

ta vederea acestei competi
ții, se pregătesc următorii 
component! ai lotului național: 
D. Niculescn, V. David, M. Si- 
nevid. C. P°pa, V. Constantin 
(Dinamo București), P. Bră- 
nișteanu. FI. Ermurache, S. 
Ardelean. M. Cristeseu, B. Roș- 
navschi (Steaua), Gh. Mădir. 
Jan (LC.E.D.), Gh. Mureșan 
(Universitatea Cluj-Napoca), 
Gr. Bota (ELBA Timișoara). 
(S. Munteanu (Balanța C.S.U. 
Sibiu); antrenori: Gh. Novae 
M L. Călin.

EXIGENTĂ u

Organlzind pentru a S-a oară „Internaționalele" de gimnas
tici. ploieștenii s-au achitat, o dată in plus, fără reproș de 
misiunea asumată, cu o mențiune aparte, poate sentimentală, 
pentru serviciile asigurate de Centrul Teritorial de Calcul E- 
lectronic, a cărui aparatură sofisticată s-a dovedit promptă Șt 
eficientă. Iată insă că, pe lingă elogiile venite din toate direc
țiile, de la oaspeții străini, de la federația de specialitate etc., 
gazdelor le-a fost dat să trăiască, in finalul concursului femi
nin de sîmbătă seara, o satisfacție deosebită. Furnizată de mo
mentul in care, după un îndelung aplaudat 9,95 la sol, 
localnica Gabriela Gheorghe (Petrolul) a urcat, sfioasă șt 
fericită, pe treapta a treia a podiumului de premiere. 
Sigur că, deși in net progres, evoluțiile ei n-au putut primej
dui, nici o clipă, poziția de lidera a Danielei Silivaș, evident 
mai dezinvoltă și mai stăpină pe desăvirșire (notată cu 10 la 
paralele și sol), dar credem ci nu greșim afirmtnd ci tocmai 
asaltul noului val, reprezentat și de o altă ploieșteancă. Came
lia Mindricel (născută 1976 1), a constituit „cloul- reuniunii de 
mijloc a „Internaționalelor- 1939.

Vă mai reținem atenția cu o singură observație, prilejuită de 
aceeași „gală*. Abia începuse concursul cind, pe primul apa
rat, Silivaș a executat o săritură de „pasăre măiastră", sfidind 
parcă legile gravitației, superbă In plutirea șl „șurubul- ei. 
Numai Vă, dintr-o neglijență, secretara brigăzii respective n-a 
tutors tabela de afișa) și către juriu, unde ne aflam, ținind-o 
îndreptată doar către public. Cum acesta a izbucnit, după se
cundele de așteptare, in ovații, am fost tentați să credem că 
Daniela a primit 10. Așezată lingă noi, antrehoarea federală 
Manasia Albu, directorul tehnic al întrecerii fetelor (după cum 
Adrian Stoica fusese la băieți), a gtndit cu voce tare : „Poate 
fi 10, dar numai pentru arbitre l Pentru mine. nu. căci ampli
tudinea săriturii n-a fost ideală l“.

Cind, imediat după aceea, ni s-a arătat șt nouă nota. 9,975, 
am realizat că, In aparență fapt divers, exigența Atanasiel 
Albu poate fi, ba chiar e, una din explicațiile șirului de iz- 
btnzi repurtate, pretutindeni, de gimnastele noastre.

Ovidiu IOANIȚOAIA

meciului de fotbal cu Grecia

LOTURILE A ȘI DE TINERET 
AU PLECAT LA ATENA

• Stclca $i ilic Dumitrescu — In echipa nafionalâ
în cursul dimineții de astăzi, 

lotrul A de fotbal și cel de ti
neret au plecat în Grecia, pe 
calea aerului.

După un ultim meci de pre
gătire care a avut loc la Con
stanța, in compania Farului 
(5—3 pentru „tricolori", prin 
solurile marcate de Hagi 3 și 
Cămătaru 2, în fața a 18 000 
de spectatori care au urmărit 
cu mare interes „ultima repe
tiție" a echipei naționale), an
trenorii Emerich Jenei și Cor
nel Drăgușin s-au fixat asupra 
totului, după cum urmează:

portari : Lung, Stelea ; fun
dași — Iovan, Dan Petrescu, 
Rednie, Bumbcscu, Klein, Cris- 
tea, Săndoi; mijlocași — Sa- 
bău, G. Popescu, Mateuț, I. 
Dumitrescu, Lupescu; înain
tași — Lăcătuș, Cămătaru, 
Vaișcovici, Hagi și Cigan. 
(Ungareanu este accidentat, 
iar Rotarlu are două cartonașe 
galbene.)

Astă-seară, la Atena — la 
ora 20 — lotul A va lua un 
prim oontact cu Stadionul O- 
limpic, pe care se va juca me

ciul cu Grecia, din prelimina
riile C.M.

Tot astăzi a plecat spre A- 
tena și lotul de tineret, care 
va juca în compania echipei 
similare a gazdelor pe stadio
nul Karaiskakis, marți seara, la 
ora 20. Antrenorii M. Rădules- 
CJ și D. Apolzan anunță urmă
torul lot de portari: Prunca, R. 
Lucescu; fundași — Ciocan, A- 
drian Popescu, Lucaci, M. Pa
nă, Panait, B. Bucur; mijlocași 
— Timofte, I. Stan, Hanganu, 
Neagoe, Fulga ; înaintași — 
Răducioiu, Negrău, Buțerchi.

Lotul de tineret se va antre
na la ora 19, pe stadionul 
partidei (Karalskakia).
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Campionatul Republican de lupte greco romane pe echipe în dapii a XT a din primul eșalon al rughijului

FAVORITELE S-AU IMPUS, DAR NU FARA DIFICULTATE DINAMO A ÎNVINS PE CRIVIȚA ROȘIE,
Ieri,

Duminică, tn București șl In 
mai multe localități din țară au 
fost programate întrecerile eta
pei a IlI-a a Campionatului Re
publican de lupte greco-romane 
pe echipe și ale celei de a U-a 
ta competiția similară de lupte 
libere. In numărul nostru de azi 
prezentăm cronici ți informații 
de la concursurile de lupte gre- 
co-romane, urmind ca in ziarul 
de miine să ne ocupăm de În
trecerile celuilalt stil.

BUCUREȘTI. Unul din triun
ghiularele găzduite de Capitală, 
cel organizat de secția Metalul, 
s-a desfășurat în sala de lupte 
a clubului Dinamo. Participante 
au fost trei formații bucureștene: 
Metalul, Turbomeeanica șl mul
tipla campioană a țării, Dinamo.

Reuniunea a început cu parti
da apreciată drept cea mal e- 
chlllbrată, In care s-au Întrecut 
Turbomeeanica șl Metalul. Și, 
așa cum Începuse, cu un meci 
Încheiat la egalitate la sflrșltul 
timpului regulamentar de luptă, 
fiind necesare prelungiri pentru 
desemnarea învingătorului, se 
părea că disputa celor două for
mații va fi extrem de echilibra
tă, învlngătoarea urmind să se 
contureze la mare luptă. Dar, 
după meciul amintit, H. Călin 
(Turbomeeanica) a reușit punc
tul victoriei (8—7) după termi
narea timpului regulamentar, co
legii săi de echipă au realizat 
Încă patru victorii consecutive, 
luînd o serioasă opțiune pentru 
succesul final : C. Aldea b.p. 
(8—0) M. David, S. Dincă b. tuș 
E. Stana, Gh. Banu b. tuș M. 
Mănăstircanu, T. Bucevshi b.p. 
(8—5) C. Sandu. La utmătoarcle 
două categorii, metalurgiștii C. 
Gberman (74 kg) și Fi. Șuleapă 
(82 kg) au redus din diferență, 
obținînd victorii prin descalifi
care în fața sportivilor D. Sima 
și G. Cioranu. In continuare, M. 
Voinea (100 kg) și B. Mănăilă 
(130 kg) au adus incă două suc
cese prin tuș formației Turbo- 
mecanlca, iar I. Ursea (90 kg) a 
obținut punctele victoriei datorită 
faptului că Metalul n-a avut 
concurent la această categorie. 
Șl astfel, un meci care se anun
ța echilibrat a fost cîștigat des
tul de clar (29—10) de echipa 
pregătită de Gh. Minea. Nu este 
mai puțin adevărat că formația

Metalul se află intr-un proces de 
întinerire, în concurs aflîndu-se 
șase sportivi juniori.

In partida următoare, Dlnamo 
a depășit clar echipa Metalul 
(32—7), punctele succesului fiind 
obținute de I. Voîcu, B. Andre- 
escu, A. Măriuț, P. Onciu, C. Co- 
șovan, 1. Mavlea și A. Glonț.

In ultima întâlnire, formația 
campioană a învins categoric șl 
pe Turbomeeanica (23—13), dintre 
al cărei component au termintit 
ciștigătorl numai S. Dlncă, Gh. 
Banu șl I. Ursea.

A arbitrat brigada Gh. Conclu 
(Galați), M. Mihăilescu (Boto
șani) și P. Grosu (Sinaia).

Mihai TRANCĂ

la limită, primind avertismentele 
descalificării. Rezultat final : 
24—7. Au arbitrat Paul Vatrici 
(Buc.), Teodor Balaș (Brașov) și 
Viorel Gabor (Galați).

Costin CHIRIAC

BĂIMĂRENll EGAL LA TIMISOARA

CAMPIOANE

Ia Calea Plevnei, la Sala Stea
ua, un triunghiular ale cărui 
meciuri au fost urmărite cu mult 
interes, deși valoroasa fcrmațle 
gazdă era de departe favorită in 
meciurile cu Cimentul Tg. Jiu șl 
LM.G. București. Dar, lipsită de 
mulți titulari — aflați la lotul 
reprezentativ, pentru pregătirile 
dinaintea apropiatelor Camplcna- 
te Europene din Finlanda — 
Steaua prezenta o garnitură, fi
rește, mai puțin redutabilă, mo
tiv pentru care adversarele din 
această etapă au asaltat-o cu 
mai multă îndrăzneală. Cine nu 
ar vrea — la o adică — să „la" 
puncte în partidele cu Steaua 
sau Dinamo ? Și. in cele din 
urmă, atît Cimentul, cît și I.M.G.B. 
l-au „smuls" Stelei nu unul sau 
două, ci chiar mal multe puncte.

Prima întîlnire a „așezat" față 
In față cele două echipe oaspete, 
de fapt cea mai echilibrată dis
pută a triunghiularului, avînd in 
vedere forțele apropiate ale gar
niturilor respective. Rezultat fi
nal : 20,5—16,5 pentru Cimentul.

A urmat partida Steaua — Ci
mentul. La șase categorii au 
cîștigat, la puncte sau prin tuș, 
steliștii, iar la „52 kg" luptătorii 
au primit cîte trei avertismente, 
fiind descalificați. Rezultat final: 
25,5—9,5. A treia confruntare. 
Steaua — I.M.G.B., la fel de e- 
chilibrată. Tot șase victorii pen
tru gazde și două pentru I.M.G.B. 
La două categorii — 52 kg șl 
130 kg — luptătorii respectivi 
n-au reușit să se detașeze măcar

VOLEIBALISTELE DOLJEHE
(Urmare din vag I)

— cane își asigurase anterior 
locul 4 — țintea chiar spre 
treapta a treia a podiumului, 
dar formația Vîlcei, după oe 
a trecut prin serioase emoții 
In setul întîi • (9—14). a pre
luat inițiativa în joc și a ob
ținut o victorie netă: 3—0 (14, 
10, 7). La învingătoare, alături 
de Lucretia Mirca și Felicia 
Popescu (mai puțin capricioa
să), o bună impresie a lăsat 
rezerva Elena Schi°pu. Ultima 
confruntare, B«curești — Dolj, 
urma să decidă câștigătoarea 
titlului dar și ordinea pe
lelalte trepte ale podiumului. 
Un meci cu apreciabile va
lențe tehnico-tactice. extrem 
«ie disputat pînă la „tie-break".

Doljencele, în al căror sextet 
de bază au mai fost folosite 
și rezervele Mire'-a Cazangiu 
și Monica Fuchs, aveau ne
voie de două seturi pentru a 
cuceri titlul de campioane ale 
Daciadei. Ele și-ai atins sco
pul la... jumătatea partidei, 
după care echipa Bucureștiu. 
lui a cîștigat partida, 3—2 (—6, 
8, —14, 9, 2), și și-a asigurat 
locul secund. La cele 4 me
ciuri de sâmbătă au
arbitrii Vg. Ionescu, C. Piiaru, 
I. Rusu, D. Negroiu, P. Popes
cu, I. Păduraru și N. Dobre.

Frumoasa Sală Progresul din 
Capitală a fost gazda unei reu
niuni la care au participat for
mațiile L. C. Dacia Pitești, Fero
viarul Buzău și Progresul Bucu
rești. Chiar din primul meci, cel 
eu Progresul, echipa piteșteană 
a demonstrat că este mal omo
genă, iar componențli ei sînt mal 
bine pregătiți din punct de ve
dere tehnic șl fizic. Formația din 
Pitești a reușit astfel să cîștlge 
in fața bucureștenilor cu scorul 
de 22—12, iar pe buzolenl l-a de
pășit la un scor categoric : 37—6. 
Echipa gazdă a reușit Bă obțină 
victoria in fața celei din Buzău: 
23—14.

Dintre sportivi s-au remarcat 
Gh. Costin și C. Bulcașcă (Da
cia), M. Constantin și G. Florca 
(Progresul) șl G. Docuz (Buzău). 
(FI. BRASLA — coresp.).

SUCEAVA. Sportivii de la 
C.S.M. Rulmentul din localitate 
și-au concretizat superioritatea 
în două victorii la scoruri cate
gorice : 27—5 cu Mecanica Boto
șani și 21—6 cu Construcția Bucu
rești. Construcția a depășit pe 
Mecanica cu 20—13. Din formația 
locală s-au remarcat D. Grosu 
șl C. Brașoveanu. (I. MINDRES- 
CU — coresp.).

timișoara. Reuniunea în care 
au participat echipele C.F.R. 
Timișoara, Electroinureș Tg. Mu
reș și Rapid a fost dominată de 
luptătorii bueureștenl, învingă
tori în ambele partide : 24—16 cu 
C.F.R. Timișoara și 23—11 cu 
Electromureș. Gazdele au pierdut 
șl partida cu sportivii din Tg. 
Mureș : 16—18. (Șt. MABTON — 
coresp.).

BOTOȘANI. întreceri dominate 
de luptătorii echipei gazdă : C.S. 
Botoșani 27—6 cu Hidrotehnica 
Șiret și 22—11 CU CESAROM 
București. Meciul dintre Hidro
tehnica și CESAROM s-a Înche
iat cu victoria la limită (16—15) 
a primei echipe. (St. UNGUREA- 
NU — coresp.).

LUGOJ. Echipa din Satu Mare 
a prezentat cinci sportivi fără 
acte in regulă și a pierdut am
bele întnniri : 0—10 cu Simared 
Baia Mare și cu Metalul IURT 
Lugoj. Gazdele i-au depășit pe 
colegii lor din Baia Mare: 22—16. 
(C. OLARU — coresp.).

CLUJ-NAPOCA. Echipa locală, 
mal omogenă șl mal bine pregă
tită, ș-a impus in ambele parti
de : 23—13 cu C.S. Arad și 25—9 
eu Crișul Oradea. Din echipa 
gazdă s-au remarcat . I. Mure- 
șan, C. Mrcană și C. Mareș, care 
au cîștigat toate meciurile prin 
tuș. (Gh. LOZINCA — coresp.).

Un meci intre două foste cam
pioane. dintre care una continuă 
lupta pentru Întâietate și ta ac
tuala ediție, tine, firește, x capul 
de afiș al unei etape. Așa cum 
a fost cazul, sîmbătă. ta run
da cu numărul 15 din prima se
rie valorică, a campionatului de 
rugby, cu partida R.C. GRIVI- 
TA ROȘIE — DINAMO, ciștigată 
de oaspeții din Parcul Copilu
lui eu 26—18 (17—3). Superiori
tatea de ansamblu a dinamovlș- 
tiior s-a vădit mai cu seamă in 
prima repriză, echilibrul începu
tului fiind frint — după ce- Fi. 
Ion punctase, min. 10. dlntr-o 
lovitură de pedeapsă, ratând a- 
pol alte două — în 17 minute de 
joc viguros, de valorificare a a- 
greslvitățil grămezii, a majorită
ții baloanelor „vămuâte" în mar
gine Îndeosebi de Răducanu, a 
promptitudinii atacantllor. Ga
rages, ta vervă, a semnat cel 
dinții eseu, cu Gh. Ion în spri
jin după o grămadă (min. 22> ■ 
a redus din diferență T. Radu 
— l.p.. tot Caragea »-a aflat 
la originea unei faze purtate cu 
rapiditate, pină la Toader, care a 
pătruns decis ta but, a treia 
acțiune de efect spectacular șl 
de... eseu venind In mln. 28, la 
o intrare a iul Tufă, continuată 
de Doja șl ceilalți, încheiată 
de Copil ; a transformat Fi. ion, 
17—3 la pauză, scor majorat 1- 
mediat după reluare de ulti
mul. din l.p. Cum problema în
vingătoarei nu se mal punea, 
practic. Dinamo a redus ritmul, 
grivitenii au prins, firește, mai 
mult curaj. Carp izbutind două 
lovituri de drop lungi, șigure. 
Au apărut greșelile individuale, 
de o parte șl de alta, ca în ca
zul atacului gazdelor din min. 
66, cu T. Radu căutînd dropul 
în locul pasei numai bune de 
fructificat (avantaj supranume- 
ric). el transformând însă lovi
tura de pedeapsă ce a urmat, 
reducînd din diferență. 12—20. 
Jocul trena, cînd Doja a plecat 
ca „din pușcă" după o margine 
la 40 m, pierzîndu-și pe drum 
adversarii devenlți... spectatori 
eseu transformat de FI. Ion, cu 
cinci minute înaintea finalului. 
Pentru ca trei minute mai apoi, 
la o insistentă acțiune grivițea- 
nă Carp să vadă „culoarul" 
goi din defensiva adversă. să 
pătrundă în forță, eseul fiind 
transformat de T. Radu. O par
tidă de la care spectatorii, clți 
au fost ei (ne așteptam la un 
număr mare), pretindeau parcă 
mal mult.

Arbitrul G. Petrescu a condus 
formațiile : _GRTVITA 
Carp — 
Drăghia.
Anton — 
Po-ngracz

DINAMO : Toader — Francluc 
(Paraschiv), Lungu. Tofan, Co
pil — FI. Ion, Tutunea — Tufă, Do- 
ja, Gurănescu — Carigea, Ră- 
ducanu — Pașeu, Gh. Icn. Bu - 
can.

Geo RAEȚCHI

ce-

oficiat

CLASAMENT FINAL
1 :
1: 
i:
3
4
5

I■
■

1. DOLJ
2. BUCUREȘTI
3. VÎLCEA
4. Iași
5. Argeș
6. Constanța

5
5
5
5
5
5 •

4
4
4
2
1

14! 4 9
14: 5 9
12: 6 9
7:12 7
4:12 6
1:15 5

INVITAȚIE LA BĂILE TUȘNAD
, 0 Afecțiunile sistemului nervos central, cardiovasculare, ale
, tubului digestiv și glandelor anexe, precum și cele endocrine 
. se tratează cu bune rezultate la BĂILE TUȘNAD. Înzestrată 
' cu aparatură modernă șl Încadrată cu personal medical de 
, Înaltă calificare, baza de tratament oferă condiții optime pen- 
, tru îngrijirea sănătății dv. șl refacerea capacității de muncă. 
> 0 Hotelul „Olt" dispune de piscină acoperită.
J 0 BĂILE TUȘNAD — punct de pornire în numeroase și
, atractive excursii In împrejurimi (Lacul Ana, Lacul Roșu,
■ Cheile Bicazului, Borsec, Poiana Brașov ș.a.). In stațiune se
■ oferă multiple posibilități de agrement șl divertisment.; de ri"jinut
■ 0 Izvoarele de ape minerale, apele termale, gazele terapeu-
■ tlce șl climatul sedativ fac din sejurul celor venlți la cură 
• balneară la BĂILE TUȘNAD o adevărată vacanță de sănătate. 
J 0 FINA LA 14 IUNIE TARIFE REDUSE
■ Biletele se pot procura de la agențiile Oficiilor județene de 
' toGsm Șl ale I.T.H.R. București, precum șl de la Comitetele
■ Sindicatului din întreprinderi și Instituții, de unde puteți obține 
J șl informații suplimentare privind zilele de plecare In sta- 
, țlune, durata sejurului ș.a.

i

EXCURSII PLĂCUTE ÎN DELTA DUNĂRII
PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM 

îndrăgostiți* de natură, căutătorii locurilor pitorești — tot 
mai mulți sini cei care doresc să vadă și să revadă DELTA. 

MIRIFICA DELTA DUNĂRII
O vizită prin aceste locuri, făcută în acest sezon, cu spri

jinul Oficiilor județene de turism sau al I.T.H.R. București, 
rămîne de neuitat.

Delta — întinderi de pămînt șl apă născute în vecinătatea 
Mâril tărîm cu condiții unice de climă, floră și faună, o puteți 
cunoaște participînd la excursiile organizate de toate agențiile 
de turism din țară. Se asigură :

— cazare în hoteluri, popasuri turistice cu căsuțe, pontoane 
□orn.itor, locuri de campare în corturi personale sau închiriate 
de la O.J.Ț. Tulcea ;

— masă la restaurante ;
— transportul cu trenul pînă la Tulcea și cu nave de dife

rite tipuri pe brațele șl canalele Deltei Dunării ;
— ghid specializat :
-- participarea la diferite programe cultural-artistice, 
informații suplimentare de la agențiile Oficiilor județene de 

turism și ale I.T.H.R. București.

I
I

PETRI

ROȘIE :
_____ _____ Niculae, 

Calafeteanu — Radu, 
Gh. Dinu, Gurămare, 

„ _ — stroe. Dlnescu —
Vlad Ctrcei, A.Ion (Gheorghe) ;

Brădățean,

UNIVERSITATEA ELTIM TI
MIȘOARA — ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE 10—10 (7—0). Echipe
le au jucat deschis, rezultând o 
dispută plăcută. Timișorenii au 
avut inițiativa In repriza I. cînd 
au Înscris un eseu — Mitocaru 
și un drop — Domocoș. După 
pauză, oaspeții insistă, Sava 
marchează eseu, transformat de 
Osiac, iar jocul se Îndârjește. 
Domocoș transformă o lovitură 
de pedeapsă, dar. cînd mal era 
un minut, băimărenll reușesc e- 
seu prin Vasilache și meciul se 
termină la egalitate. A arbitrat 
C. Stanca. (C. CRETU. cores™ '

FARUL CONSTANTA — CON- 
TACTOARE BUZĂU 36—6 
(12—6) ! Un scor mai puțin aș
teptat. dacă avem în vedere ve
leitățile oaspeților. Aceștia au 
rezistat insă numai o repriză, 
după care constănțenii au tran
șat net duelul pe grămadă, im- 
punîndu-se prin șase eseuri : 
Sasu 2. Necula, Ținea, Cumpă- 
tescu. Foca. Arbitru — M. Pa- 
raschivescu.

C.S.M. SEBIU 
CONSTANTA 
Gazdele au 
mal bun joc 
ultima vreme. înscriind nu mai 
puțin de nouă eseuri : Amariei 
3. Leordean 2. Ivanciuc. Becheș, 
Negru. Mitocaru. Două au fost 
transformate de Amariei. două 
de Ivanciuc, care a mai punctat 
din l.p. A condus M. Gaianda 
(I. BOTOCAN. coresp.).

ȘTIINTA PETROȘANI — RUL
MENTUL BIRLAD 13—6 (3—3).
Oaspeții au deschis scorul, au 
trecut apoi pe lingă un eseu ca 
și făcut pentru ca petroșenenil 
să echilibreze treptat si să pre
ia inițiativa. Au marcat Palama- 
riu eseu. Bezărău l.p. + drop. 
Cr. Gheorghe l,p., respectiv Ște- 
fănică 2 l.p. A arbitrat P. Bar
bu. (T. CORNEA.

® Meciul Politehnica 
Steaua a fost amînat.

CLASAMENTUL
1
3
4 
4
7
8 
8 
8 
9

10
11 
11

1. STEAUA
2. Dlnamo
3. Farul
4. St. B. Mare
5. Cont. Bz.
C. R. Bîrlad
7. Gr ivita R.
8. U. Tim. •)
9. CSM Sibiu

10. St. Petroș.
11. T.C. Ind.
12. Polit. iași

•) Penalizată

I
I
I
I
I
I

— T.C.
47-0 (

făcut 
al lor

IND.
(21—0). 

cel 
• din

coresp.).
Iași

„INTERNAȚIONALELE DE GIMNASTICĂ
(Urmare lin pag. 1)

poi să amintească celor pre
zent că e, de fapt, cea mai 
bună din lume la paralele, 
probă în care brigada «ie ar- 
bitre i-a acordat., în unanimi
tate. calificativul maxim. Pre
zenta Danielei pe bârnă s-a 
transformat, nu exagerăm, In
tr-un adevărat... chin pentru 
miile de spectatori prezienți în 
sală, într-atît de greu de Ur
mărit erau piruetele, salturile 
si celelalte elemente acroba
tice indiuse îin acest nou si 
competitiv exercițiu al Danie
lei Silivaș. Cu siguranță că 
brigada i-ar fi acordat «lain, nou 
zece, dacă nu era acea deze
chilibrare de la aterizare. La 
sol, firesc (cit de plăcut este 
să poți folosi aoest cuvînt !) 
iarăși o evoluție care a entu
ziasmat sala, evoluție 
și aceasta, cu 10. Cu un 
de 39,775, Daniela Silivaș 
Iizează la a 32-a ediție a 
temaționalelor" unul din 
mai ridicate punctaje cu 
s-a obținut victoria in această 
întrecere, de bun augur in 
perspectiva apropiatelor Cam
pionate Europene.

Pornită de pe poziția a pa
tra după primul schimb (9,800 
la sărituri), Cristina Bontaș a 
urcat din rotația următoare 
(9,950 la paralele) pe locul al 
doilea, pe care l-a păstrat pî
nă în final, cu un 9,800 la 
bîrnă și cu 9,925 Ia sol. Extrem 
de interesantă a fost disputa 
pentru treapta a treia a po
diumului dintre o consacrată 
(Eugenia Golea) și o aspiran
tă la definitivarea în echipa 
reprezentativă (Gabriela Gheor
ghe). A obținut „bronzul"
ceasta autentică speranță care 
e Gabriela Gheorghe, dar nu 
știm cum s-ar fi încheiat fru
moasa și atractiva luptă spor
tivă dacă Eugenia Golea n-ar 
fi ratat (din păcate, dintr-un 
element extrem de ușor, deci 
din neatenție) la birnă. Fără 
a fi încă în forma care a con- 
sacrat-o la Seul, Gabriela Po- 
torac a făcut dovada marilor 
ei posibilități mai ales la pa
ralele. probă în care a fost 
notată cu 10.

a-

notata, 
total 
rea- 
„In- 
cele 
care Individual 

DANIELA 
Cristina 

3. Gabriela 
. . 4. Velina

Ivanceva (Bulgaria) 38,623 p ; 5.

Rezultate tehnice, 
compus feminin : 
SILIVAȘ 39,775 p ; 
Bontaș 39,575 p ; !
Gheorghe 39,450 p ;

1.
2.

WnWISTRHIV Dt STAT lOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO A PRIMĂVERII DIN 

23 APRILIE 1989
FAZA I : extragerea I : 35 56 

44 27 43 41 86 23 67 13 15 59 ; 
ext-agenea a II-a : 81 60 82 31 
29 53 61 2 57 63 39 89 ; extra
gerea a IlI-a.: 7 61 83 22 45 18 
87 80 46 63 25 52 ; extragerea a 
iv-a : 31 68 79 38 23 47 37 77 9 
69 74 36.

FAZA A ll-A :
V-a : 3 13 39 26 22 
gemea a Vl-a : 58 48 
extragerea 
30 69 33.

a Vil-a

extragerea a
37 ; extra-
74 43 53 46; 
: 27 59 71

FOND 
TIGURI :

TOTAL
1 487 732 lei.

DE . CÎȘ-

REZULTATELE 
CONCURSULUI PRONOSPORT 

DIN 23 APRILIE 1989
1. F.C.M. Progresul Brăila — 

Petrolul 1 ; 2. F.C.M. Garacal— 
Chimia Rm. Vîlcea 1 ; 3. Chi
mica Tîrnăveni — U.T. Arad 
1 ; 4. Bari — Udir.ese 1; 5.
Brescia — Ancona . 1 I 6.’ Ca
tanzaro

— Ancona. 1 ;
- Reggina 2 ; 7. Em-

poli — Avellino x; 8. Licața
— Genoa x ;"9. Messina — Bar-
letta 1 
to x ; ' 
se x ; :
2 ; 13. 
Monza x.

; 10. Padova — Tafan-
11. Parura — Cremone-
12. Piacenza — Cosenza

Sdmbenedcttese —

Fond total de. cîștiguri i
• 2 059 709 lei. ' - .;

14
15
15 :
15
15
15 
15
15
15
15
15
14 
CU

12
11
10
10

7
7
6
5
5
4
4
3

i un punct.

1
1 
1
1
1 
0
1
2
1
1 
0 
0

532-195 
361-194 
314-177 
300-194 
266-291
233- 275 
227-265
189- 231
234- 286 
171-251
190- 477 
177-358

39
38
36
36
30
29
28
26
26
24
23
20

Oka Koyuki (Canada) 33,600 p; 
6. Tatiana Razinkova '
38,525 p (în competiția 
nă au fost prezente 39 de 
naște, dintre care 7 în 
de concurs, în clasamentul 
clal avînd dreptul să fie 
cluse numai 3 dintre cele 
sportive române care au 
luat).

Finalele pe aparate au _ 
lejuit noi și spectaculoase suc
cese reprezentanților noștri, 
între care, cele două izbînzi 
de nota '' ‘ —
vaș (paralele și bîrnă). 
lată învingătorii tuturor 
lelor : masculin — sol : 
Gherman (România) și 
Newman (S.U.A.) ; cal 
ncre : Marian Rizan ( 
nia) ; inele : Marius Tobă (Ro
mânia) ; sărituri: Marian Stoi- 
can (România) ; paralele : Ma
rian Rizan ; bară fixă : Ni- 
cușor Pascu (România) ; tenii, 
nin, sărituri : Velina Ivanceva 
(Bulgaria) ; paralele, bîrnă și 
sol : Daniela Silivaș (România).

(U.R.S.S.) 
femini- 

gim- 
afară 

ofi- 
in-

10 
cvo-

pri-

10 ale Danielei Sili- 
Dar, 
fina- 

Marius 
Jody 

cu mî- 
(Româ-

f
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SERIA A H-a

f. C. M. «Al

In al 
atlt de 
ținută 
C.M., cr. 
iubito:„ 
lor înt 
destule.

Lider 
pierdut 
acest r 
rrenor 
talat u 
Cu toa: 
nințată. 
tind tn 
ții pe e

Din i 
Era de 
vantaju 
torul. .

SERIA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Bl’ZĂU, 
Buzoienil 
primul m 
înscriu > 
în min. 
care leag 
terenului, 
nutul 18 :

FOCȘAN 
Partidă c 
ții încep 1 
caj strict 
gazdelor, 
min. 10 i 
mai mult 
flancuri ș 
scorul : c 
Brutaru p 
eisă ia B 
spectaculo 
transversa 
„curge" î 
formația 
prea n* x

CEAHLA 
C. S. B< 
Marc (min 
85), respec

PRAHOV 
POLIȚEI» 
Zafiris (rr 
Dobrca (t

METALU 
’74 BÎRLA 
șu (min. : 
11 m).

aripile

CHIMIA HM
CARACAL, 23 (prbi telefon). 

Gazdele s-au aflat mult mai 
mult in jumătatea adversă, vîl- 
cenil părînd a fi mulțumiți șl de 
varianta meciului nul (deși cele 
trei cartonașe galbene 
de el aveau .............
moment 
mari...), 
centrează _ _ „_
stingă, Bărbulescu este „acolo", 
dar ratează. Peste alte cinci mi
nute, tot Răducu va șuta violent 
din afara careului, însă puțin 
pe lîngă bară. Peste un minut, 
Bălean îl va imita, iar apoi 
Plotoagă. In min. 25, Terteel va 
șuta puternic de la distanță, 
mingea va zgudui „transversala", 
revenită în teren, va fi reccn- 
trată de Răducu șl reluată in 
poartă de Bărbulescu I Tribunele 
„sar în aer", dar numai pentru 
o secundă, „centralul" neva- 
lidînd golul pentru poziție de 
ofsaid — decizie pe care o apre
ciem ea justă. Momentul descum
pănește echlpa-gazdă. Iar reculul 
este speculat de vilcenl, care, 
în min. 37, vor avea o ocazie 
mare (unica, de altfel) prin Au
gustin, scăpat singur.

După pauză, jocul se Indirjește. 
Gazdele atacă în trombă, dar 
cu o mare doză de precipitare,

primite 
să trădeze la un 

dat și. ambiții 
In min. 5, 1

bine de pe

I mai 
Răducu 
partea 

„acol.o4*,

ceea ce a 
lipsea coo.
Sorin Gin; 
pentru cu: 
bene). Și i 
varianta n 
capete con 
rește o mii 
ții advers* 
Iliescu, uf

Ultimele 
aduc 
F.CJM. îșl 
două pun» 
confirmînc 
cest sezon 
local savu 

••succesul,
A arblti 

rești).

F.C.M. :
Dicuț, RO 
TECI (n 
PLOTOAG 
Clueă), B.

CHIMIA
CRISTEA, 
OI URCA, 
Augustin 
galagiu —



i a 24-a a Diviziei B
-A

JIEȘTI, CHIMIA RM. VÎLCEA Șl U. T. A., ÎNVINSE ÎN DEPLASARE
or DIvizel A, din motivele 
? — semifinala C.C.E. sus- 
partida „tricolorilor" din 
■’Curi Ia Atena — atenția 
, -a concentrat asupra ce- 
Izla B. Șl s-au tnttmplat 

primei serii. Petrolul, a 
țața unei echipe care, în 
ucerea tehnică a unui an- 
:eput (loan Sdrobiș) a e- 
culos, tranșant șl eficace, 
iția liderului nu este ame- 
luă echipe fruntașe exls- 
cte, care scutesc de emo-

de lider tn seria a n-a ! 
fiul să-și materializeze a- 
opriu tn partida cu îvac- 
foarte greu, după ce a

fost condusă din min. 11 piuă in min. 54, cînd 
a egalat din penalty ! Chimia — deși i se a- 
cordau destule șanse — nu a reușit nici măcar 
un punct la Caracal, fiind întrecută de echipa 
fostului ei Jucător Gingu și pierzind, astfel, po
ziția de lider. Extraordinară, în această serie, 
disputa pentru evitarea retrogradării, din mo
ment ce între locul 5 (I.C.I.M.) șl locul 18 (Me
talul Mija) echipele sînt înșirate pe numai PA- 
l’RU PUNCTE..,

Două fapte de semnalat în seria a lil a : dis
tanțarea la 3 puncte a timișorenilor față de a- 
rădeni, care au suferit o înf.-ingere usturătoare 
la Tirnăveni (pe de o parte), și eșecurile echi
pelor Avlntul Reghin șl A.S. Paroșeni pe teren 
propriu, care le micșorează și mai mult șansele 
de răminere in Divizia B.

O etapă cu cîte un „egal" al oaspeților în se
riile I și a II-a și cu trei victorii șl o egalitate 
in dreptul oaspeților în seria a IlI-a.

f. C. M. PROGRESUL BRĂILA

In preajma partidei cu Grecia

HAGI, ÎNTRE BARCELONA

ȘI... ROMA, VIA ATENA

j- c.s.m. suceava 3-o
fundașul buzoian BRATU „urcă" 
în atac șl, din colaborarea lui 
cu Mîhaî Nicolae, înscrie plasat 
pe lingă portarul Bucu. Este 
rîndul sucevenilor să atace șl 
el sînt tar pe punctul de a în
scrie, dar șutul lui Sfrijan este 
scos de pe linia porții de Chl- 
vu. Cel de-al treilea atac al bu-
zoienllor este materializat de 
URSA, care, bine servit de M. 
Stan („lob“ peste toată apăra
rea oaspeților), pătrunde în ca
reu și șutează iniparabil (min. 
37). Meciul este ca și jucat.

Repriza a doua aparține oas
peților, dar jocul lor, mult prea 
lent, abundă în pase laterale. 
Ei controlează bine balonul, lasă 
o Impresie frumoasă, dar fără 
să fie materializată și pe tabe
la de scor. Gazdele, extrem de 
eficiente pînă atunci, vor „în
chide" jocul, pentru menține
rea scorului. Vom consemna, pe 
acest fond, două bare : Susanu 
(min. 66) și Ursa (min. 72).

Arbitrul V. Crețu (București) 
a debutat cu succes în Divizia

loian (cu fata) ți Gălușcă (nr. 6) Mihai 
ie scorul in partida de ta Buzău

Foto : Nicolae PROFIR
in). — nic din afara careului, mingea

și, Ia lovește bara, revine în teren, șl,
“«’stent, de la numai 4 m, cu toată poar-
'f JLAE, ta goală în față, Păluș ratează
.speților, golul egalizator, trimițînd prea
mijlocul ușor cu capul, astfel ineît por-

în mi- tarul Lazăr, deși căzut, are timp
t puter- să prindă balonul. In min. 28,

UNIREA FOCȘANI — POIANA CÎMPINA

B.
GLORIA ----------- ------------

șu, URSA, Jinga — Mircea, CHI- 
VU (min. 53 Caragca), M. STAN 
(min. 62 Constantinescu). MIHAI 
NICOLAE — Craiu, Ion Viorel.

C.S.M. SUCEAVA : Bucur — 
Breniuc. M. LEȚA, GOIAN, Mlro- 
naș _ Gălușcă, BULIGA, Gafen- 
cu, Sfrijan (min. 4G Susanu) — 
Păiuș, Murariu (min. 70 Avăda-

Victor NIȚA

: Lazăr — BRATU, Ro-

— PETROLUL PLOIEȘTI 1-0
BRĂILA, 23 (prin telefon). Dcr- 

byul dintre liderul seriei I, Pe
trolul Ploiești (antrenor : virgli 
Dridea), și F.C.M. Progresul Bră
ila (antrenor : Ioan Sdrobiș) a 
fost așteptat cu deosebit interes 
și. spre satisfacția miilor de 
înflăcărați suporteri localnici, e- 
chipa favorită a terminat învin
gătoare.

In primele 45 de minute jocul 
s-a menținut echilibrat, cu ac
țiuni frumoase la ambele porți, 
dar. spre regretul spectatorilor, 
situațiile favorabile au fost iro
site. Așa s-a întîmplat în min. 
18, cînd Tltirlșcâ la 10 m de 
poartă, a șutat intr-un adver
sar ; în min. 34 cînd același Ti- 
tirișcă a trimis balonul la „vin- 
du“. iar Jipa. atent, l-a res
pins.

Șl după pauză jocul s-a men
ținut echilibrat. cu rare faze 
„fierbinți" și puține șuturi la 
poartă, o dată cu scurgerea tim
pului. brăilenii au forțat deschi

derea scorului și, in ultimele 20 de 
minute, au dominat. Firesc, au 
fost create ocazii numeroase : 
una dintre cele mal clare, a- 
ceea din min. 76. a ratat-o V. 
Radu (slnsur în fața porții pă
răsită de Jipa !). In min. 82, A. 
Marin s-a lansat intr-o cursă pe 
partea dreaptă, a intrat în ca
reu. Pitulice l-a pus piedică și 
lovitura de ■ pedeapsă a fost 
transformată de TITIRIȘCA. Cu 
trei minute înainte de final, după 
executarea unui corner. C. La
zăr a expediat balonul în „trans
versală".

A arbitrat G. Roșea (Bistrița).
F.C.M. PROGRESUL : Brătianu

— RUSU. COMAN. DARIE, SAN
DU — Stamate. TITIRIȘCA. Pas- 
cu (min. 65 Ghinea) — A. Ma
rin. V. Radu. Glonț (min. 46 
Rădulescu).

PETROLUL: JIPA — Popa, Pi
tulice, C. ȘTEFAN (min. 78 Stan) 
Catinea — C. LAZAR. O. Grigo- 
re, Mocanu — Greaca, Nuță 
(min. 86 Hîncu). Bîșcă.

Pompiliu VINTILĂ

La ora la care citiți aceste rîn- 
durl — dacă asta se întîmplă 
pe la prînz — fotbaliștii „tri
colori" survolează — cum spun 
stewardesele — Ollmpul, în drum 
spre Atena... Peste numai o oră, 
avionul TAROM va descrie o bu
clă deasupra Acropolei șl va ate
riza la cîțiva kilometri de Sta
dionul Olimpic, cel pe care se 
va juca meciul cu Grecia...

In așteptarea acestui moment, 
permltețl-ml să vâ reproduc un 
dialog pe care l-am avut cu 
Gică Hagi, liderul de farmec al 
echipei noastre naționale...

Hagi — între Izmir șl Atena 
— ni se pare un subiect adecvat, 
șl asta din mai multe puncte 
de vedere...

De ce ? Pentru că Hagi se află 
în preajma unui moment ex
traordinar al carierei sale de 
fotbalist, „amestec de Dobrin și 
de Bălăci", cum spun mulți, fără 
să omită faptul că Hagi are și 
ceva personal, care nu descinde 
din nimic.

De ce, deci, se poate spune că 
Hagi se află în preajma unul 
mare moment al carierei sale 2

Pentru că se află în pragul 
unei mari consacrări europene. 
Oricît ar părea de ciudat, Hagi 
nu figurează în așa-zisul „Gotha" 
al fotbaliștilor din anuarul fot
balului mondial editat de italieni, 
unde, așa cum aveam să ne con
vingem aprofundînd lista, majo
ritatea numelor sînt în mare mă
sură dependente de echipa na
țională sau de echipa lor de 
club. Hagi nu a fost la Barce
lona, în ’86, iar echipa națională 
nu a apărut „la vîrf" în anii 
lui, astfel că morala e simplă : 
dacă Gică Hagi va face un meci 
mare la Barcelona, iar înainte 
de asta va contribui decisiv, 
miercuri, la victoria așteptată a 
„tricolorilor" — cu implicații ho- 
tăritoare pentru Roma ’90 — pre
zența lui — șl nu numai a lui 
—în „Gotha" anului viitor nu va 
fi nici pe departe o surpriză... 
Cu speranța că aceste rînduri 
l-au pus pe gîndurl pe foarte 
talentatul nostru „decar", dațl-ml 
voie să-l întreb cum s-a simțit 
la Izmir. Răspunsul e prompt...

— Mi-am spus, incă de la in
trarea pe stadionul din Izmir, că 
se face zgomot pentru mai ni
mic... că presa și antrenorul turc 
s-au lansat intr-un fel de ca- 
cialma, punind semnul egalității 
intre Xamax și Steaua... Apoi 
m-aro ales cu un crampon adine 
in exteriorul gambei — Gică își 
trage ciorapul, pentru a confir
ma cele spuse — iar după o ju
mătate de oră n-a mai fost nici 
o problemă, mai aies că fotba
liștii turci s-au con-vins repede 
că „nu țîne“... Asta nu mă îm
piedică să spun că Prekazi este 
un jucător extraordinar, pentru 
care am toată admirația. Lot ul 
lui ar fi trebuit să fie într-o 
echipă mult mal marc.

— Două vorbe despre Milan — 
Madrid...

— Sînt foarte puternici mila
nezii, dar nici de 5—0 cu Real ! 
tn pofida acestui scor, finala cu 
noi se joacă, și încă cum ! Mi
lanezii au și ei unele găuri... Cu 
Bumbescu și Iovan „ia detentă" 
n-ar fi marcat nici Rijkaard, 
nici Gullit...

— Cine țt-a plăcut mai mult 
la Milano 7

— Mă impresionează Gullit. El 
trage totul după el. De marcat 
nu prea ai cum să-l marcliczi, 
că vine tocmai din fund. E ca 
motociclistul acela care „absoar
be" cicliștii pe pistă.

— Pronostic, Gică...
— Joc cu șanse egale de am

bele părți.
— Dar pentru meciul de la 

Atena ?
— Avem o echipă mai bună. 

Avem un palmares mult mai 
bun. Slntem liderii grupei. Ei 
sînt lanterna ei. Important e, 
totuși, să nu pornim de la ideea 
că avem o echipă pe care au 
bătut-o turcii chiar la Atena, iar 
sîrbii au făcut scor... Dacă ui
tăm asta, victoria nu ne pcate 
scăpa. După care poate să vină 
și Stoicikov, și Pcnev...

După care, Gică Hagi și-a luat 
sacoșa de echipament, parcă 
prea mare pentru acest flăcău 
nu prea înalt., doar vreo trei 
centimetri peste Maradona...

loan CHIRILÂ

4-0
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CHIMICĂ TIRNĂVENI - U. T. Ă. 3-B
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★

EAMȚ — 
(0-1) : 

he (min. 
nin. 13).

IEȘTI — 
(2-0) :

în min. 28, focșencnii își mă
resc avantajul prin golul în
scris de GALAN, la o „indirec
tă* executată de Brutaru. în 
min. 41. un contraatac foarte 
tăios al oaspeților purtat prin 
Cojocaru. pasă a acestuia la Ni- 
ca, cel care, scăpat singur în 
careu, este faultat de Lupu. dar 
penalty-ul acordat este ratat de 
Pancu I

Repriza a doua găsește gazdele 
tot în atac, acestea speculînd a- 
proape orice greșeală a cîmpi- 
nenilor și. pe fondul unul joc 
tot mai inspirat. Unirea reușeș-

★ ★
C.F.R. PAȘCANI 1—0 (1—0) : III- 
uță (min. 23 — din 11 m).

ȘIRETUL PAȘCANI — F.C.M. 
DELTA DINAMO TULCEA 3—0 
(2—0) : Petruț (min. 17) șl Pa- 
raschiv (min. 34 și 40).

te să mal înscrie de două ori 
prin același jucător CB. RUSU 
(min. 74 și 88).

A arbitrat L. Voros (Reșița).
UNIREA : Parascblv — HAI* 

DAU GALAN, Lupu, Burgă — 
Dragu. BRUTARU. R. Popescu 
— Argeșeanu. CR. RUSU. Chlrl- 
tă (min. 65 Bivolarul.

POIANA : Sanda — Postolache, 
Pancu TANASE. Dumitru — A- 
chlm. Nica, Cojocaru. Duml- 
trache n — Pădurariu. Stan 
(min. 46 Tabacu : min. 79 Dima).

Florin SANDU
★

TIRNĂVENI, 23 (prin telefon). 
O splendidă și meritată victorie 
a gazdelor, care au prestat un 
joc bun. Surprinzător, arădenii 
au încercat să stopeze elanul lo
calnicilor prin simulări șl nu 
prlntr-un joc care ar trebui să 
caracterizeze o echipă ce aspiră 
la promovare.

După primele 20 de minute de 
tatonare, prima ocazie clară o 
au oaspeții, prin Nagy, care, din 
careu, trage pe lingă poartă. Jo
cul gazdelor începe să se lege 
din ce în ce mal bine șl, după 
ocaziile ratate de Vereș (min.

29), Drăgulescu (min. 31 șl 33), 
in min. 40, Oprișor „Întoarce" o 
minge In careu la CENAN, care, 
cu un șut tare, deschide scorul : 
1—0. După patru minute, la cen
trarea Iui Vereș din mijlocul ca
reului, DRĂGULESCU înscrie, 
aducînd scorul la 2—0.

u.T.A. revine de la cabine ho- 
tărîtă șl în min. 53, la pătrun
derea Iul Mltu, Ștef respinge In 
extremis, apoi, în min. 59, Pe
trescu trage periculos dintr-o lo
vitură liberă, iar in min. 67, la 
„capul" spectaculos al Iul Mul- 
țescu, Vunvulea are o Interven

ție excelentă. Finalul aparține 
insă tot gazdelor. MĂRGINEAN 
insistă la o minge ce părea pier
dută și înscrie, în min. 79, con
sfințind o victorie elară a echi
pei din Tirnăveni.

A arbitrat A. Mițaru (Hm. 
Vîlcea).

CHIMICA : VUNVULEA — Ștef, 
vitan, FODOR, POP — CENAN, 
Vig, Vereș — Oprișor, DRAGU- 
LESCU (min. 82 Calio). MĂRGI
NEAN (min. 82 Ogrean).

U.T.A. : Slnescu — Bubela, Bo- 
dea, V. Popa, Stupar — Muhlroth 
(min. 62 MULȚESCU), GRUIA, 
D. Popescu, Cheregl (min. 46 
Petrescu) — Nagy, Mltu.

Răzvan TOM A

respectiv

- FEPA 
Crînga- 

mul din

LCĂU —

A.S.A. EXPLORĂRI CIMPU- 
LUNG MOLDOVENESC — STEA
UA MIZIL 2—2 (1—0) : Ilea (min. 
41) și Botez (min. 75), respectiv 
Butoi (min. 63) șl Galeș (min. 
77).

Relatări de la : C. Rusu, I. Tă- 
năsescu, Gh. Toma, F. Filiorcanu, 
C. Enca șl A. Rotaru.

1. PETROLUL 24 16 5 3 42-11 37
2. Progr. Br. 21 15 1 8 44-25 31
3. Gloria Bz. 21 13 1 10 39-26 27
4. Polit. Iași 24 12 2 10 44-24 26
5. Steaua M. 24 12 2 10 34-28 26
6. C.S.M. Sv. 24 10 5 9 32-28 25
7. Unirea F. 24 11 3 10 24-27 25
8. Ceahlăul 24 11 1 12 29-31 23
9. Șiretul 24 10 3 11 25-30 23

10. Met. Plopeni 24 11 1 12 27-34 23
11. Aripile BC. 24 9 5 10 28-36 23
12. C.F.R. Pasc. 24 9 4 11 25-26 22
13. C.S. Btș. 24 9 4 11 26-34 22
14. FEPA »74 24 9 3 12 24-30 21
15. Prahova 24 10 1 13 23-31 21
16. Poiana 24 9 3 12 23-36 21
17. A.S.A. Expl. 24 8 4 13 24-45 20
18. Delta 24 5 6 13 27-38 16

AVIITUl REGHIN — C. F. R. TIMIȘOARA 0-1
REGHIN, 23 (prin telefon). Oas

peții fac impresie, se dovedesc 
mal bine organizați in ambele 
momente ale jocului șl, ca ur
mare, în min. 10 reușesc să des
chidă scorul, în urma unei faze 
foarte rapide : Simcelescu a 
trimis tn adincime, pe dreapta, 
spre Contescu, centrare înapoi a 
acestuia, dintr-o poziție extrem 
de grea, și NEAMȚU a șutat 
fără speranțe pentru portarul 
Georgescu : 0—1. Avlntul a acu
zat șocul, nelegind mal nimic în

MINERUL MOTRU - DACIA PITEȘTI 1-0
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- MOTRU, 23 (prin telefon). Du- 
pă o repriză „albă" ca joc și 
ca scor, în care am asistat la o 
dominare „oarbă" a echipei gaz
dă, imediat după reluare, chiar 
în min. 46, Minerul reușește des
chiderea scorului : la o pătrun
dere perpendiculară pe poartă a 
lui Cojocaru, acesta a ajuns față 
în față cu portarul Bratu, ul
timul găsind soluția... salvatoare 
de a-1 agăța pe „decarul" echi
pei locale in suprafața de pe
deapsă. Arbitrul ploieștean V. 
Banu, pe fază, acordă fără ezi
tare lovitura de la 11 m pe care 
o transformă ȘIȘCA. Argeșenii 
.acuză șocul șl sînt dominați mi
nute in șir. Echipa gazdă joacă 
cu fundașii pe linia de centru, 
dar situațiile ivite sînt ratate 
din poziții favorabile de Iacob 
(min. 48), Șlșcă (min. 49) șl Co
jocaru (min. 51) sau apărate, in 
ultimă instanță, de tinărul șl ta
lentatul portar Bratu.

Tn repriza secundă, Minerul a 
șutat de 15 ori pe spațiul por
ții. în timp ce Dacia numai de 
5 orf avînd doar o bună situa
ție de a egala,. în min. 80, cînd 
Toma a reluat, cu capul, din 
poziție favorabilă, peste „trans
versală" (la această fază, jucăto
rul piteștean s-a accidentat la 
umăr, rămihfnd figurant pînă la

sfirșitul partidei, deoarece oas
peții efectuaseră ambele schim
bări). Finalul partidei este în
cins șl la propriu șl la figurat. 
Minerul încercînd desprinderea 
pe tabela de scor, Dacia forțînd 
egalarea. Pe scurt, un meci de 
mare luptă, cu multă încărcătu-

★ ★
METALUL MIJA — PANDURII 

TG. JIU 2—1 (0—0) : Al. Rus
(min. 50 — din 11 m șl 80), res
pectiv I. Marius (min. 85).

C. S. TIRGOVIȘTE — ELEC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ 2—8 
(1—0) : Obreașcu (min. 34 șl 88).

JIUL PETROȘANI — TRACTO
RUL BRAȘOV 2—1 (0-1) : Bleu 
(min. 54 — din 11 m) și Las- 
coni (min. 73), respectiv Tres- 
chin (min. 11).

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — ME
TALUL MANGALIA 1 -8 (0—0) : 
Răduță (min. 39).

GAZ METAN MEDIAȘ — ME
TALURGISTUL SLATINA 2—0 
(1—0) : Predalu ; (min. 12 și 51).

I.C.I.M. BRAȘOV — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 0—0.

A. S. DROBETA TR. SEVERIN 
— SPORTUL „30 DECEMBRIE" 
1—0 (1—0) : Iovan (min. 32).

ră nervoasă, încheiat cu victo
ria meritată a Minerului.

A arbitrat V. Banu (Ploiești).
MINERUL : Nlță — DUMITRA, 

FOTACHE, Sulceanu, Mustață — 
ȘIȘCA, COJOCARU, Napu — 
Iacob, Dobrlcă, T. Baclu.

dacia : BRATU — Tunaru, 
Manolache, Cazan, Oiță — Io- 
nescu (min. 65 Gheoacă), Șer- 
ban, TOMA — TOGAN, Mihai, 
Preda (min. 84 Dima).

Aurel PĂPĂDIE
★

' Relatări de la : P, Voinea, M.
Avanu, G. Tuțu, N. Constanti
nescu, M. Țacăl, V. Secăreanu 
și M. Focșan.

U JIUL 24 15 4 5 45-14 34
2. Chimia 24 15 4 5 41-14 34
3. Electromureș Z\ 13 4 8 39-35 28
4. r.t’jw. car. 24 12 Z 10 34-33 26
5. I.C.I.M. Bv. 24 11 2 11 26-24 24
6. Pandurii 24 9 6 9 23-27 24
7. A.S. Drobeta 24 9 5 10 40-34 23
8. Sp. „30 Dec." 24 10 3 11 21-18 23
9. Electroputerc 24 10 3 11 29-31 23

10. Gaz Metan 24 9 4 10 29-34 33
11. Tractorul 24 9 5 10 28-34 23
12. Metalurgistul 24 10 2 12 32-36 22
13. C.S. T-viște 21 10 2 12 21-31 22
14. Dacia Pitești 21 9 3 12 25-31 21
15. Dunărea 24 8 5 11 33-44 ?1
16. Min. Motru 24 8 5 11 20-32 21
17* Metalul M. 24 7 6 11 27-27 20
18. Meu Mija 24 8 4 12 27-41 20

atac, tn apărare, a făcut me
reu pasul înainte, pentru a Ieși 
din încurcătură. Totuși, In min. 
10, la o greșeală a lui oancea, 
Mlrcea (un junior foarte talen
tat) a sprlntat șl a șutat de la 
16 m, însă peste poartă. In min. 
33 a zvîcnit Bungău, putea II 
0—2, însă Georgescu a Ieșit, 
salvînd in extremis. De partea 
cealaltă, în min. 41. Sănduleseu 
a preferat driblingul în plus în 
locul unei pase din care putea 
să lasă ceva.

La reluare, „vișlnlll" (timișore
nii) se preocupă mal mult de 
defensivă, Echipa locală este In
vitată în treimea oaspeților, care 
trec prin mari emoții (min. 50 
ți 51 — lovituri libere). In min. 
59, fază foarte critică pentru ti
mișoreni, Mlrcea trimițînd cu ca
pul de puțin „afară", pentru ca,

★ ★

MINERUL CAVNTC — C.S.M. 
Reșița 4—0 (0—0): Lucaci (min. 
81 — din 11 m), Azoițel (min. 
83 și 86) șl Andreicuț (min. 88).

GLORIA REȘIȚA — GLORIA 
BISTRIȚA 1—1 (0—0) : Selntele
(min. 50), respectiv Soare (min. 
80).

A. S. PAROȘENI VULCAN — 
F. C. MABAMUBEȘ 1—2 <0—1) I 
Leleșan (min. 48), respectiv D. 
Moldovan (min. 24) șl Vase (min. 
74).

STRUNGUL ARAD — ARMĂ
TURA ZALĂU 3—0 (1—0) : BOl- 
borea (min. 9 — din 11 m), UJ- 
varl (min. 57) șl SăUgean (min. 
00).

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE 
— DACIA MECANICA ORĂȘTIE 
2—0 (2—0) : Palcsa (min. 22) șl 
Gerstenmaler (min. 33).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — POLITEHNICA TIMIȘOA
RA 2—3 (0—3) : V. Ciută (min. 
72) șl Rotariu H (min. 26), res
pectiv Trăistaru (min. 17), Olo- 
șutean (min. 41) șl C. Varga 
(min. 69).

UNIREA ALBA IULIA — ME
TALUL BOCȘA 1-0 (1—8) I N.

în min. 83, Lazăr să rateze ega- 
larea, expediind balonul în bară, 
în urma unei lovituri libere exe
cutate de Sălâgean. Cu trei mi
nute înainte de final, Heler este 
la un pas de 0—2. Așa s-a scris 
istoria acestui joc. In care timi
șorenii, mai buni, au cîștigat 
două puncte „de aui’".

A arbitrat Fl. Popescu (Plo
iești) .

AVINTUL : Georgescu — Mera, 
Buț. JIGA, Sirimov — LAZAR, 
Sorlea (min. 46 Sologub), Mărcuș 
(min. 50 Naște). sănduleseu — 
SALAGEAN, Mircea.

C.F.R. î GUȚA — Laurențiu, 
PAVLOV, Oancea, Căpățînă — 
NEAMȚU, CONTESCU (min. 83 
nici). Iova, BUNG AU — SIM
CELESCU, Banu (min. 56 Heler).

Stelion TRANDAFIRESCU

★

Popa (min. 7).
Relatări de la : M. Palcău, P. 

Fuchs, P. comșa, O. Berbccaru, 
Roxana Vida, C. Crețu șl I. 
Anghellna.

★
Meciul C.S.M. Reșița — Avîn- 

tul Reghin (pe teren a—0), din 
etapa a 21-a, a fost omologat cu 
3—0 pentru reșlțcnl, oaspeții fo
losind un jucător cu două car
tonașe galbene.

1. „POLI- TÎM. 24 17 4 3 60-24 38
2. U.T.A. 24 17 1 6 58-26 35
3. Olimpia 24 15 4 5 50-19 34
4. Gloria B-ța 24 13 3 8 46-25 9
5. Armătura 21 12 o*« 10 29-37 26
6. Unirea A. I. 24 12 1 11 46-33 25
7. F.C. Maram. 24 11 3 10 40-3a .5
8. A.S.A. Progr. 24 11 3 10 44-37 25
9. C.S.M. Reș. 24 11 1 12 31-31 23

10. Strungul 24 8 6 10 24-31
11. Dacia O. 24 10 2 12 26-45 22
12. Chimica 24 10 1 13 36-40 21
13. C.F.R. Tim. 21 9 3 13 29-34 21
14. Min. Cavnic 21 9 2 13 32-41 20
15. Met. Bocșa 24 8 4 12 27-44 20
16. Gloria Reșița 24 8 3 13 26-48 19
17. A.S. Paroșeni 21 7 2 15 22-40 10
18. Avlntul 24 3 5 16 16-53 11



Ieri, în întrecerea fruntașelor la hochei

STEAUA-DINAMO 3-3
La Patinoarul „23 August" din 

Capitală au început, teri după- 
amiază, întrecerile din cadrul 
ultimului turneu de hochei al 
sezonului intern (seniori), con- 
tînd pentru desemnarea cam
pioanei naționale, ediția 1989. 
și a cîștigătoarei Cupei Româ
niei. Iată scurte amănunte de 
la întîlnirile primei zile.

C.S.M. DUNĂREA GALATI 
— SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC 3—5 (0—1, 2—2, 1—2). A 
fost un meci anost, cu puține 
faze la nivelul pretențiilor pri
mei grupe valorice a campiona
tului nostru. Deși au fost în
vinși, gălățenii au avut o oa
recare superioritate tactică de 
ansamblu, dar greșelile în apă
rare și ratările în ocazii favo
rabile de poartă i-au privat de 
un rezultat bun. Au marcat: 
Andrei, E Radu și Munteanu 
(Dunărea), respectiv Sofron 2, 
B. Nagy 2, Gereb.-Au arbitrat 
M. Presneanu — Al. Molnar și 
I. Becze.

STEAUA — DINAMO 3—3 
(2—1, 0—1, 1—1). ?e fondul 
unei evoluții mai puțin con
vingătoare a campionilor, Di
namo s-a menținut pe linia 
ascendentă arătată la preceden
tul turneu, cel de la Miercurea 
Ciuc. A fost un joc echilibrat, 
cu o ultimă repriză excelentă, 
dominată de dinamoviști (în 
rîndul cărora portarul Huțan 
a avut din nou o „zi bună“),

CLARIFICĂRI Sl IN ZONA RETROGRADĂRII LA
In campionatul Diviziei A Ia handbal feminin s-au disputat pa

tru meciuri, contînd pentru etapa a XXI-a. Iată rezultatele (scon
tate! :

MECANICA FINA BUCUREȘTI
— TEXTILA ZALĂU 27—27 
(14—13). Duminică dimineață, în 
Sala Floreasca din Capitală, am 
asistat la un meci foarte echi
librat (dovadă fiind și cele nouă 
situații de egalitate de pe tabe
la de marcaj), terminat în cele 
din urmă eu un rezultat de e- 
galitate, care în nici un caz nu 
poate nemulțumi pe una sau pe 
alta dintre echipe. Cea care a 
avut mal mult inițiativa a fost 
formația bucureșteană, dar re
plica oaspetelor a fost promptă 
de flecare dată, cînd scorul lua 
proporții (8—5, min. 14 sau 25— 
22, min. 53). A fost un joc „pe 
contre", ca la box, fiecare fi
sură în apărarea uneia dintre 
echipe fiind drastic sancționa
tă de cealaltă formație, ambele 
dovedindu-se bine instruite, cu o 
pregătire fizică demnă de sem
nalat, cu o etapă Înaintea în
cheierii campionatului. Meca
nică Fină are meritul de a fi 
demonstrat că merită să se nu
mere printre divizionarele A, în 
timp ce Textila a confirmat sal
tul valoric din acest campionat, 
care va face să nu-1 „scape" lo
cul IV (reamintim că handba
listele sălăjene au promovat în 
actuala ediție în elita handbalului 
fem!nln românesc). Marcatoare': 
Lefter 9. Fînaru 6, Marin 6, Ci- 
păîan 3, Ciubotaru 2, Gavrilă 1 

SFERTURILE DE FfflALĂ
Etapa sferturilor de finală ale 

„Cupei României", ediția a X-a, 
la handbal masculin, a progra
mat cîteva meciuri interesante. 
Dintre acestea se desprinde vic
toria mureșenilor în partida cu 
dinamoviștil bucureștenl, ca șl 
cea a băimărenilor la Bacău. 
Amănunte :

ȘTIINȚA BACĂU — H.C. MI- 
NAUR BAIA MARE 24—28 (11— 
15). Echilibrată doar în pri
mele minute (3—3, min. 5), par
tida a fost apoi la discreția oas
peților. Au înscris: Vasilca 7, 
Girlescu 4. Aron 4, Rotaru 3, 
Chirilă 3, Gherliard 2, Condruz 1 
pentru Știința, respectiv Andro- 
nic 8, Pavel 8, Voinea 5, Po
povic! 3, Porumb 3 șl Akacsos 1. 
Arbitri : H. Marzavan (București)
— M. Tănăsescu (Pitești). FI. 
FlLIOREANU — coresp.

TRACTORUL BRAȘOV — 
STEAUA 25—34 (14—18). JOC foar
te frumos, în care tînăra echi
pă a brașovenilor a dat o dîrză 
replică campionilor, care au cîș
tigat grație mal bogatei expe
riențe competiționale șl, evi
dent, a valorii superioare. Au 
înscris : Dumitru 9, Mirlcă 8, 
Săftescu 7, Ghimeș 3, Stingă 2, 
Niculae 2, Cicu 2 șl Ștot pen
tru învingători, respectiv Boha 8, 
Bereșescu 4, Moldovan 3, Foca 
3, Motoc 2. Pululeț 2, Dobre, 
Sfîrtat și Cojocaru cîte un gol. 
Au arbitrat : FI. Cinați — V. 
Codreanu (Constanța). C. GRUIA
— coresp.

UNIVERSITATEA C.U.G. CLUJ- 
NAPOCA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 22—19 (8—12). Prima
parte a meciului a aparținut 
oaspeților : apoi, gazdele revin, 
egalează — 16—16, min. 45 —, preiau 
inițiativa și cîstigă meritat. Mar
catori : Botorce 7, Crainic 6,
Simboan 6, Ov. Marc 2, Ov. Gal 
1, respectiv H. Gal 5, Tudor 4, 
Matei 3. Ignat 2, N. Dobrescu 2, 

care au ratat victoria în ulti
mele minute ale partidei, cînd 
Eros (de două ori) a irosit 
ocazii mari. Au marcat : Dra- 
gomir 2, Bălăucă (Steaua), res
pectiv Solyom, Pogăceanu și 
Caval. Arbitri : N. Enache — 
M. Dinu, Em. Both.

Astăzi, de la orele 15 și, res
pectiv, 17,30, au loc întîlnirile 
Steaua — Dunărea și Sport 
Club Miercurea Ciuc — Dinamo

ȘASr. CANDIDATURI PENTRU

ORGANIZAREA J.O. DIN 1996!
LAUSANNE (Agerpres). De 

la secretariatul Comitetu
lui Internațional Olimpic 
s-a anunțat că, pentru organi
zarea Jocurilor Olimpice de 
vară din anul 1996, și-au con
firmat candidatura șase o- 
rașe : Atena, Belgrad, Man
chester, Melbourne, Toronto, 
Atlanta (S.U.A.).

Alegerea gazdei Olimpiadei 
de vară — 1996 va avea loc 
cu prilejul celei de-a 96-a se
siuni a C.I.O., ce se va desfă
șura la Tokio, în luna septem
brie a anului viitor.

După cum se știe, J.O. de 
vară din 1992 se vor disputa la 
Barcelona.

pentru Mecanică Fină, respectiv 
Bălănean 11, Artemisa Bartaș 9, 
Fiastru 4, Anta! 3. Au arbi
trat : R. lamandi — T. Ene (Bu
zău).

Mihail VESA

RAPID BUCUREȘTI — DORO
BANȚUL PLOIEȘTI 24—13 (14—3). 
Rapidistele, avide de puncte, au 
luat un start lansat șl, după ce 
în min. 4 scorul era 2—2, în 
scurtă vreme ele s-au distan
țat, reușind ca după 30 de mi
nute să aibă un avantaj substan
țial, în timp ce ploleștencele au 
mal înscris pînă la sfîrșitul pri
mei reprize doar o singură da
tă 1 Oaspetele, împăcate cu gîn- 
dul retrogradării, au evoluat 
ceva mal dezinvolt după pau
ză, în timp ce rapidistele, mul
țumite de rezultat, au căutat să 
satisfacă pe inimoșii lor supor
teri printr-un Joc rapid, efica
ce și spectaculos, realizînd ctte- 
va „scheme" care au adus ele
velor lui Tiberiu Milea șl Olim
piu Chlra meritate aplauze. Așa 
cum spuneam, cele două punc
te cucerite în această etapă a 
întrecerii au făcut ca sporti
vele de la Podul Grant să pri
vească șl să aștepte mal liniș
tite ultima partidă a actualei e- 
diții a campionatului nostru na-

ALE „CUPEI ROMÂNIEI"
Naghl 1, Năstase 1 șl Horge 1. 
Au condus : Al. Csoma — V. 
Ferenc (Sf. Gheorghe). Nușa DE- 
MIAN — coresp.

DINAMO BUCUREȘTI — 
A.S.A. ELECTROMUREȘ TO. 
MUREȘ 26—28 (16—14).

Returul va avea loc joi, n 
aprilie 1989.

CHIMISTUL RM. VÎLCEA
(Urmare din pag. I)

trei elimin ari, dintre care ul
tima discutabilă).

Pe măsură oe timpul de joc 
se scurgea, Chimistul punea 
tot mai mult stăpînire pe joc, 
fiind destul de multe momen
tele cînd adversarele erau de
rutate de infiltrările lui Edit 
Matei, ale Lăcrămioarei Lazăr, 
Nadinei Nedelcu, Măriei Veri- 
geanu, Denisei Nan și Măriei 
Dincă. Pe fondul acestui iu
reș de nestăvilit în atac și a- 
părîndu-se exoelent, Chimistul 
s-a desprins în cîteva rînduri 
(grație și modului inteligent 
în care, în calitate de condu
cător de joc. Maria Verigeanu 
și-a „dirijat" colegele) la 7 și 
8 goluri: 19—12 (min. 40), 
22—14 (min. 55), 23—15 (min. 
56), 24—16 (min. 57) și 26—18 
cu cinci secunde înainte de 
fluierul final. învingătoarele 
nu au putut, însă, depăși

GIMIUȘTI ROMÂNI
ÎNVINGĂTORI ÎN CEHOSLOVACIA

PRAGA (Agerpres). Tn con
cursul special pe aparate din 
cadrul competiției internaționa
le de gimnastică de la Kosice, 
ti,nărui sportiv român Grigore 
Cătănoiu s-a situat pe locul 
întâi la inele, cu 9,70 puncte și 
la cal cu minere, de asemenea, 
cu 9,70 puncte. Coechipierul 
său Carol Shupkegel s-a situat 
pe locul doi la paralele, cu 
9,40 puncte și pe locul trei la 
sol — cu 9,30 puncte..

In concursul feminin, Flo
rentina Cîmpureanu (România) 
a ocupat primul loc la sol. cu 
9.70 puncte, iar coechipiera sa 
Mihaela Iojiban s-a situat pe 
locul al dodlea la bîma, cu 9,50 
puncte.

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
STOCKHOLM. In Campio

natul Mondial de hochei, gra
pa A, formația Uniunii Sovie- 
tice are, după șase etape, un 
avans de două punote, care

HANDBAL FEMININ
țional. Au marcat : Grigore 5, 
Doiciu 5, Țurcanu 4, Ivan 4, O- 
prea 3, Stanciu 2 și Petre 1 
pentru Rapid, respectiv Anton 
5, Lupu 3, Dime eseu 2, Scărlă- 
tescu, Petre și Tabără cite 1.

Arbitri : B. Vasiliu — V. Vlă- 
duț (Iași).

Paul IOVAN
HIDROTEHNICA CONSTANTA 

— CONFECȚIA BUCUREȘTI 23— 
17 (13—10). Gazdele au dominai 
meciul din primul ptnă în ul
timul minut. Au înscris : Cămui 
10, Iovăncscu 7, Ilaldău 4, Cara- 
petru 3, Cazacu 2, Raită 1 șl 
Ciobănică 1 pentru Hidrotehni
ca, respectiv Berbece 5, Croito- 
ru 3, Preoțescu 3, Mincu 2, Ma
rusia Arvatu 2, Sorina Arvatu 1 
șl Popescu 1. Arbitri : D. Gher- 
ghișan (Iași) — Gh. Mihalașcu 
(Buzău). Ch. GOLDENBERG — 
coresp.

TEROM IAȘI — CONSTRUCTO
RUL TIMIȘOARA 34—26 (13—12). 
După o primă repriză echilibra
tă, gazdele s-au impus în par
tea a doua a partidei, obținînd 
o victorie meritată. Marcatoare: 
Duca 16, Cozma 6, Crețan 3, 
Condrea 2, Oncț 2, Croitoru 2, 
Nisipeanu 2 șl Anton 1- pentru 
TEROM, respectiv Stancov 11, 
Tomuleac 5, Pasăre 5, Simion 2, 
Cojocăriță 2, Ignea 1. Au con
dus : I. Șerbu — V. Dobre
(București). C. NOUR — coresp.
• In meci contînd pentru e- 

tapa a XVIII-a a Diviziei A la 
handbal masculin, sîmbătă după- 
amiază, în Sala Sporturilor din 
Brașov, DINAMO BRAȘOV — 
STEAUA 18—34 (8—10), campio
nii avtnd permanent inițiativa. 
Marcatori : Micle 7, Moldovan 5, 
Pantiiimon 3, Donosa 1, Streina 1 
șl Fielk 1 pentru Dinamo, res
pectiv Stingă 10, Dumitra 6, ștot 
5, Săftescu 5, Mitică 4, Cicu S, 
Niculae 1. Au arbitrat : Gh 
Șandor (Oradea) — N. Inaeu 
(Buzău). C. GRUIA — coresp.

-EGLE VILNIUS 26-18
„granița" acestor opt goluri și 
datorită... împotrivirii arbitri
lor care, prin maniera lor ne
glijentă, au influențat rezulta
tul final. Apărarea Chimistu
lui a fost — cum spuneam — 
și ea una de zile mari. Eroi
na a fost Doina Rodeanu cane, 
„închizînd" poarta, a făcut, 
credem, meciul carierei sale 
de pînâ acum.

Au înscris: Matei 8 (2), To
pea 5, Nedelcu 4, Lazăr 4, Nan 
2. Verigeanu 2 (2), Dincă 1, 
respectiv Kalaoviskiene 4, 
Miklusite 4, Sypkuviene 3, 
Trainovskaia 3, Strecen 1, I- 
vanauskiene 1, Iankeviciene 1, 
Tauriene 1. Au arbitrat olan
dezii Peter Haak și Henry 
Koppe.
• tn CUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI s-a consemnat o 
surpriză, echipa vieneză Hy- 
pobank Sudstadt învingînd, în 
deplasare, cu 16—14 (10—8), cu
noscuta formație sovietică 
Spartak Kiev, multiplă deți
nătoare a trofeului.

„CUPA DUNĂRII-
LA HALTERE JUNIORI

PRAGA, 23 (Agerpres). în 
orașul cehoslovac Cheb au în
ceput întrecerile tradiționalei 
competiții internaționale de 
haltere pentru juniori „Cupa 
Dunării". în limitele categoriei 
52 kg, sportivul român Lucian 
Maximeanu e-a situat pe locul 
secund, cu 190 kg, în timp ce 
coechipierul său Nicolae Fodor 
s-a clasat pe locui 3, cu 180 
kg. Cîștigător a fost halterofi
lul bulgar Rusev — 195 kg.

La categ. 56 kg. a câștigat 
cehoslovacul Kudnna, cu un 
total de 237,5 kg.

s-ar putea dovedi hotărîtor 
pentru cucerirea titlului. Re
zultate din etapa a 5-a : Fin
landa — Polonia 7—2 (2—1,
2— 1, 3—0), S.U.A. — R.F. Ger
mania 7—4 (0—0, 4—3, 3—1), 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 4—2 
(1—1, 1—0, 2—1), Suedia — 
Canada 6—5 (2—3, 2—1, 2—1) 
Din runda a 6-a s-au jucat 
doar două partide, ambele din 
partea superioară a clasamen
tului : U.R.S.S. — Canada 4—3 
(2—1, 1—1, 1—1), Cehoslova
cia — Suedia 3—3 (0—0, 0—0,
3- 3).

Clasamentul : 1. U.R.S.S.
12 p, 2. Suedia 10 p, 3. Cana, 
da 8 p (41—16), 4. Cehoslo
vacia 8 (31—11), 5. Finlanda
2 p, 6. R.F. Germania 2 p, 7. 
S.U.A. 2 p, 8. Polonia 0 p. Ul
timele patru echipe au susținut 
cite cinci partide.

Turneul de șah de la Barcelona
KASPAROV Șl LIOBOJfVICI, 

CÎȘIIGĂT8RI
în turneul internațional de 

șah de la Barcelona, contînd 
pentru „Cupa Mondială", în 
fruntea clasamentului s-au si
tuat Kasparov (U.R.S.S.) și Liu- 
bojevici (Iugoslavia) cu cîte 11 
puncte, din 16 posibile, urmați 
de Salov (U.R.S.S.) 10 puncte. 
Korcinoi (Elveția) 9,5 puncte, 
Hiibner (R.F.G.) și Short (Anglia) 
9 puncte, Nikolici (Iugoslavia) 
8 puncte etc.

Rezultate din ultima rundă : 
Short — Liubojevici remiză ; 
Kasparov — Spasski 1—0; Kor
cinoi — Salov remiză ; Hiib. 
ner — Beliavski remiză.

ITALIA - URUGUAY 1-1
LA VERONA, în prezența a 

15 000 de spectatori, meciul ami
cal dintre echipele Italiei șl U- 
ruguayului s-a încheiat la ega
litate : 1—1 (0—0). Au marcat 
Baggio (min. 66) pentru gazde, 
respectiv Aguilera (min. 88). Au 
Jucat următoarele formații : 
ITALIA : Zenga — Bergomî,
Barest Ferri. De Agostini, Ber
ii, Giannini. Marocchl, Baggio, 
Serena. Viali (Carnevale) ; U- 
RUGUAY : Sere — Herrera, Re
velez. Leon. Dominguez, Correa, 
Perdomo, Bengoechea, (Aguila
rs), Francesconi. Alzamendi, 
Soșa.

CAMPIONATE, ȘTIRI
BELGIA (et. 32). Echipa F.C. 

Malines are toate șansele să cu
cerească titlul în acest an, după 
scorul egal, o—0. cu Waregem. 
Alte rezultate t Anderlecht — 
Standard Liăge 2—0. St. Trond 
— Beveren 1—0, Charleroi — 
Beerschot 2—2. Anvers — Lierse 
1—2. în clasament conduce F.C. 
Malines cu 53 p (32 J), urmată 
de Anderlecht 49 p șl F.C. Liege 
42 p. Pînă la terminarea campi
onatului au mai rămas două e- 
tape.

FRANȚA (et. 34). Derbyul pa
rizian. dintre St. Germain șl Ra
cing a fost cîștigat de nrlma e- 
chipă cu 2—1, Astfel. Paris St. 
Germain a trecut în fruntea cla
samentului cu 65 p, urmată de 
Marsilia 64 p. Auxerre 61 B, 
Sochaux 59 p, Monaco 58 p. Al-

PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • în prima zi a Cam

pionatului feminin al Amerlcii de 
Sud, competiție ce se desfășoară 
la Santiago de Chile, reprezentati
va Braziliei a învins cu 121—56 
(76—39) formația Perului, în 
timp ce Argentina a dispus cu 
92—50 (53—31) de Columbia, iar
Chile a cîștigat cu 94—84 meciul 
cu Venezuela • Turneul mascu
lin de la Szolnok (Ungaria) ț 
U.R.S.S. B — Israel ' 90—88 
(48—48) ; Ungaria — Polonia 
82—78 (44—34) • La Tranaas 
(Suedia) s-a disputat cel de-al 
doilea meci dintre selecționatele 
masculine ale Suediei și Ceho
slovaciei. De data aceasta vic
toria a revenit gazdelor, cu sco
rul de 91—85 (51—38). In primul 
Joc basehetbaliștii cehoslovaci 
eîștigaseră cu 93—75 e Disputat 
în localitatea vest-germană 
Crailsheim, meciul masculin 
dintre formațiile R. F. Germania 
și Angliei s-a încheiat cu victoria 
gazdelor cu scorul de 90—81 
(54—32).

BOX • Americanul Mark 
Breland a recucerit titlul mon
dial la categoria semimijlocie 
(versiunea W.B.A.), învingînd 
prin k.o. tehnic, în repriza a
5- a, pe columbianul Rafael Pi
neda, în gala desfășurată la 
Atlantic City.

CICLISM • Cea de-a 44-a e- 
diție a Turului Spaniei se va 
desfășura în perioada 24 aprilie 
— 15 mai, în 22 de etape, însu- 
mînd peste 3 600 km. Startul se 
va da în orașul Coruna, unde 
va avea loc prima etapă, con- 
tracronometru Individual, pe 
distanta de 20 km. Printre favo- 
riți se află Pedro Delgado, cîș- 
tlgătorul ultimului Tur al Fran
ței, vest-germanul Dietzen, ita
lianul Saronnl. olandezul Her
mans, sovieticul Konișev.

HANDBAL > Echipa feminină 
Hypo Sudstadt, una dintre fi
nalistele Cupei Campionilor Eu
ropeni, a susținut la Viena un 
Joc de verificare în compania 
unei selecționate din Cehoslova
cia. Handbalistele austriece au 
obținut victoria cu scorul de 
28—21 (14—10).

TENIS • în finala probei fe
minine din cadrul turneului de 
la Tokio, jucătoarea niponă Ko- 
miko Okamoto a întrecut-o cu
6— 4, 6—2 pe Elizabeth Smylie 
(Australia). Rezultate înregistra
te în semifinalele probei mas
culine : Ivan Lendl — Richard 
Matuszewski 6—2, 6—2 ; Stefan 
Edberg — John McEnroe 6—4, 
6—3 4* în optimile de finală ale 
turneului international de la 
Nisa, contînd pentru „Marele 
Premiu", jucătorul Jugoslav Go
ran Ivanisevlci l-a eliminat cu 
6—4, 4—6, 6—3 pe francezul Henri 
Leconte, eotat printre favoriții 
concursului.

VOLEI • Turneul masculin 
„Cupa Primăverii" a continuat 
la Lisabona cu .primele meciuri 
din faza finală a competiției, în 
care s-au înregistrat următoare
le rezultate : Norvegia — Por
tugalia 3—1 (14, —8, 7, 11) ; Bel
gia — Turcia 3—1 (—8, 13, 8, 10); 
Finlanda — R. F. Germania 3—5 
(6, 8, 2) 1 ; Grecia — Elveția 3—1 
(12, 8, —6, 7) * La Santiago de 
Chile au început întrecerile tur
neului final al . Cupei Campio
nilor Amerlcii de Sud' la volei 
masculin. în partida inaugurală, 
echipa braziliană Pirellt a în
vins cu scorul de 3—0 (2, 4, 4) 
formația peruană Peerlesa.

te rezultate : Caen — Marsilia 
0—0. Nantes — Bordeaux 1—0, 
Cannes — Montpellier 0—1, Mo
naco — Lava] 1—0. Toulon — 
Strasbourg 0—0. Auxerre — Nisa 
1—0. Lille — St. Etienne 2—2, 
Toulouse — Sochaux 2—1. Metz 
— Lens 4—0.

OLANDEZUL Buud Gullit, ca
re evoluează la A.C. Milan, a 
fost operat la menise (la picio
rul drept), la o clinică din Ro- 
ma. după o recidivă a unei mal 
vechi accidentări, recidivă sur
venită în timpul meciului A.C. 
Milan — Real Madrid, din semi
finalele Cupei Campionilor Eu
ropeni. La sfîrșitul intervenției 
chirurgicale, care a durat o 
Jumătate de oră. profesorul 
Lamberto Perugia a declarat că 
Gulllt va putea Începe exerci
țiile de recuperare după o săp- 
tămînă sl probabil la N de zile 
de la operație Ișl va putea lua 
locul fa „ll“-le milanez.

DUPĂ înfrîngerea severă sufe
rită tn semifinalele C.C.E. (0—5 
cu A.C. Milan), clubul spaniol 
Real Madrid a anuntat că a ho- 
tărît să renunțe, înainte de ter
men, Ia serviciile antrenorului 
olandez Leo Beenhakker, al 
cărui contract expira, oricum, 
la sfîrșitul actualului sezon.

LA DORTMUND, in meci ami
cal, Borussia Dortmund a în
trecut cu 3—1 (3—0) echipa Di
namo Moscova. încasările reali
zate la această partidă au fost 
alocate unui fond destinat aju
torării familiilor victimelor de 
ne stadionul din Sheffield.
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